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Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An
Fax: 0272 3817 337
Điện thoại: 0272 3817 117
STT

Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản
công bố

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NHẤT
NHẤT 9

3826/2020/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo:
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
Quảng cáo trên website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, pano
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm
Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.
Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
CỤC TRƯỞNG
ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong

20.06.03.2051.DKQC
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vi0n ndn bao phim): 90mg cao khd h6n hgp duqc lieu trldng duong:DiQp hq ch0u (Herbo Phyllanthiurinari-

ae) 157m9, Bd cdng anh (Herbo Lactucae indicae) 141m9, Cam thio (Radix et Rhizoma Glycyrrhizoe) 94n9, Li0n kidu (Fructus
Forsythiae suspensae) 75m9, Thd phUc linh (Rhizoma Smilacis glabrae)75m9, Rau sam (Herbo Portulocae) 75m9,

(CortexRadicisPaeaniaesuffruticasoe)4Tmg,Kimngdnhoa(FrosLonicerae)32m9,

D4ihoing

Miu don

bi

(RhizomaRhei) 13mg.76mgb$t

duoc liOu: Diep ha chilu (Herba Phyllanthi urinariae)i6mg, Bd c0ng anh (Herba Lactucae indicae)15m9, (am th|o (Radix et
Rhizoma Glycyrrhizae) 10m9, Li0n ki6u (Fructus torsythioe suspensae,) Smg,Ihd phUc linh (Rhizomo Smilocis glabrae) 8mg, Rau

san (Herbo Portulocae) 8mg, Miu tlon bi fCorrexf adicis Paeonioe suffruticosae) 5rng, Kim ngin hoa (Fras Laniceroe) 4mg, 04i
hoing (Rhizoma Rhei)2m9. Phr,r liQu: Microcrystalline cellulose, Sodium Starch Glycolate, (rospovidone, Povidon K30, Magnesium stearate, Polyethylene glycol

6000,

Silicon dioxide, Talc, Hydroxypropyl methylcellulose 6cps, lron 0xide Brown, Titan
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trg giii dgc Aan. H6 trq giem cdc tri€u chfng
do n6ng nhiQt, chtic ning gan kdm nhu mdn ngrla, di fng, mun nhot, nhiQt miQng, tdo b6n.Odi tugng sf dgng: Ngudi bi mdn
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dioxide vila d0 1 vi6n. (6ng dung:
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trothanh nhi6t giii dgc, miit gan.
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fng, mun nhot, ntii€t mi0ng, tdo b6n do chric ndng gan kdm. (6rh dirng: * Ngdy dtng 2 ldn, m6i 16n 1 g6i 16 vi€n. *
tang cudng: ngiy dirng 3 ldn, m6i ldn 1 g6i. Bio qudn: Noi khO mdt, dd xa tdm tay trd em. Thuong nh6n sin xuf,t vi
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chdt luong sin phdm: (oNG TYTNllH

DLfqC PHAM NllAT NllAT. (r,rm

Dric Hda Ha, Drlc Hda, Long An. - DiQn tho4i li€n he 1800.6689 (gid

nOidung qudng
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Thqc phdm

(ong nghiap Li€n Hung, 6p B)nh

hinh chinh) - Fax:0272.3817337. Sd giSy xiic nhin

n9ey................

niy khfing phei lh thudc vi

khOng c6 tiic dqng thay thd thudc ch0a bQnh

Di6n thoqi li6n h$: 1800.6689
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